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O d p o w i e d ź  n a  z a p y t a n i e  

 

 

         Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytanie o następującej treści: 

W związku z planowanym udziałem w prowadzonym przez Państwa postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

projektu „Zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości usług administracyjnych  

w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr referencyjny: ZP.271.53.2019.KK”, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na 13 sierpnia 2019 r. 

 Pragniemy zauważyć, iż w dniu 29.07.2019 r. Zamawiający opublikował znaczną 

ilość wiążących dla Wykonawców informacji, które w bezpośredni sposób dotyczą zarówno 

elementów oferty jak i sposobu realizacji zamówienia. W związku z powyższym, 

Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z ww. odpowiedziami  

na pytania. Ponadto pragniemy zauważyć, że Zamawiający dopuścił możliwość zastosowania 

innych technologii rozwiązania, co wymaga dodatkowo czasu na poprawne przygotowanie 

Siudo złożenia skutecznej oferty zgodnie z treścią udzielonych odpowiedzi, a tym samym 

wpływa na konkurencyjność w obszarze składanej oferty i zmniejszenie kosztów po stronie 

Zamawiającego. Przesunięcie terminu na dzień 13 sierpnia jedynie nieznacznie skróci termin 

realizacji przedmiotu zamówienia, który zgodnie z SIWZ przewidziany jest na dzień 
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11.10.2019 r. takie przesunięcie może tylko wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności 

składanych ofert. 

wyjaśnia, że: 

 Zamawiający chciałby zauważyć, że termin składania ofert został już wydłużony 

zgodnie ze zmianą treści SIWZ 24 lipca 2019 roku.  

Wnioskowana zmiana terminu składania ofert przez potencjalnego Wykonawcę na 

termin 13 sierpnia 2019 roku została rozpatrzone negatywnie, ponieważ z punktu widzenia 

Zamawiającego ponowne wydłużenie terminu składania ofert, zagraża realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z planowanym harmonogramem (do 11.10.2019).  

Niezrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z terminem, naraża potencjalnego 

Wykonawcę, jak i Zamawiającego na kary umowne, do których obliguje umowa (załącznik 

do SIWZ – projekt umowy), czego Zamawiający chciałby uniknąć. Dodatkowo, aspektem 

wpływającym na negatywną decyzje Zamawiającego jest terminowy przymus rozliczenia 

projektu. Przesunięcie terminu składania ofert może negatywnie wpłynąć na wywiązanie się 

Zamawiającego z zobowiązań formalnych i prawnych wobec jednostki nadzorującej 

realizację projektu.  

 

 

 

 

 

 

KK/KK 

 
 


